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ویراست پنجم کتاب نفیس اپیدمیولوژي بالینی در سال 
تدوین Fletcherي دانشمندوادهمیالدي توسط خان2014

Wolters Kluwet Lippincottو توسط انتشارات 

Williams & Wilkins صفحه روانه بازار نشر 255در
، سوزان Robert)(ویراست به نگارش روبرت این . گردید

)Suzanne(شان گرانت ایو با همراهی پسر)Grant( داراي
. باشدچهارده فصل و دو ضمیمه می

یسندگان به ویژه روبرت و سوزان در قسمت تقدیر و نو
اند چرا که خود را خوشبخت قلمداد نموده،تشکر کتاب

دارند، دانش اپیدمیولوژي بالینی را از بنیانگذاران بیان می
در این ایشاندر میان افرادي که . انداین رشته آموخته

دانشمندانی نظیر اسامی نمایند، ها یاد میقسمت از آن
Kerr White ،Alvan Feinstein ،Archie Cochrane ،

David Sackctt ،Brian Haynes وIan Chalmers به
شکی وجود با این تاریخچهبنابراین،.دنخورچشم می

ندارد که کتاب به موضوعات اساسی و بنیادین مرتبط با 
.دانش اپیدمیولوژي بالینی خواهد پرداخت

آرایش و چینش معقول فصول کتاب در یک از همین رو، 
شروع شده، سپس به فراوانی ) Introduction(از مقدمه 

)Frequency ( و از آنجا به غیرطبیعی)Abnormality (
کتاب همگی درباره خطر 6تا 4فصول در ادامه، .رسدمی

)Risk (فصل چهارم به اصول اساسی . است)Basic

principles (اجهه تا مو،که فصل پنجمپردازد، در حالیمی
از بیماري ،و فصل ششم) Exposure to Disease(بیماري 

را پوشش ) From Disease to Exposure(تا مواجهه 
،)Prognosis(آگهی فصل هفتم کتاب به پیش. دهدمی

ل نهم و دهم وو فص) Diagnosis(فصل هشتم به تشخیص 
و پیشگیري ) Treatment(به ترتیب به درمان 

)Prevention (اندداده شدهاختصاص.
و فصل دوازدهم ) Chance(فصل یازدهم، مفهوم شانس 

باالخره، .دهدرا پوشش می) Causality(نیز مفهوم علیت 
بندي به جمع،فصول سیزدهم و چهاردهم نیز به ترتیب

و مدیریت دانش ) Summarizing the Evidence(شواهد 
)Knowledge Management (ضمیمه . اختصاص دارند

تاب، اختصاص به پاسخ سؤاالتی دارد که در انتهاي اول ک
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هر فصل مطرح گردیده است و ضمیمه دوم کتاب هم به 
.پردازدمعرفی منابعی براي مطالعات بیشتر می

نویسندگان تعریفی جامع از اپیدمیولوژي ،در فصل یک
ها معتقدند که آن. کنندارائه میرا بالینی و کاربردهاي آن 

ودانش پیشگویی درباره بیماران است ،نیاپیدمیولوژي بالی
است که براي گروه وقایعیاین پیشگویی برگرفته از 

به نظر . داده استويمشابهی از بیماران قبلی ر
دانش اپیدمیولوژي بالینی نهایت سعی خود را نویسندگان، 

ها را به هاي علمی، پیشگوییروشاز کند که با استفاده می
ر واقع، با پرهیز از خطاي منظم و د. واقعیت نزدیک سازد

حذف شانس، هدف اپیدمیولوژي بالینی توسعه و کاربرد 
هاي معتبر بر گیريست که منجر به نتیجهایئهاروش

دانشرو،از همین. گردداساس شواهد بالینی می
نماید تا اطالعاتی اپیدمیولوژي بالینی به پزشکان کمک می

توانند تصمیمات با استفاده از آن میرا بدست آورند که
صحیحی را درباره مراقبت و درمان بیماران خود اتخاذ 

.نمایند
در خصوص این کتاب، ذکر این نکته خالی از لطف 

فصل به ویژه از مطالعه ،نخواهد بود که راقم این سطور
همانطور که ذکر . کتاب لذت بیشتري برده استچهاردهم

به رشته تحریر مدیریت دانش نوانگردید، این فصل با ع
نویسندگان، در این فصل به نکات مهم و . درآمده است
Conflict)تعارض در منافع :اساسی نظیر of Interest) در

Publication)هاي انتشار چاپ مقاالت علمی، دستورالعمل

Guidlines)،به .اندو موضوعاتی از این دست اشاره کرده
به توانست این فصل می،دك موارديرسد که در اننظر می

در براي نمونه، . به رشته تحریر درآیدتريشیوه کامل
جامعی پیراموناً، نویسندگان بحث نسبت226صفحه 

ها معتقدند که امکان آن.نمایندتعارض در منافع ارائه می
تعارض در منافع به دالیل اقتصادي مشخص کردن 

)Financial conflict of interest(،تر از مشخص سخت
تعارض در منافع منافع به دالیل غیراقتصادي نمودن 

)Non-Financial conflict of interest (در . باشدمی
خالف این مدعا را نشان می دهند حالیکه شواهد موجود،

،232این فصل در صفحه 4جدول شماره همچنین، . ]1[
یافته هاي انتشار اختصاصدستورالعملترین مهمبه معرفی 

هیانیب، جاي خالی نیزدر این جدولسفانه أمتاما . است
ه شدت مشهود ، ب]2[(PRISMA Statement)زمایپر

.است
هاي با توجه به جامعیت کتاب، ذکر مثالدر خاتمه و 
و نمودارها و جداولگیري استادانه از کاربردي، بهره

اي که در تدوین کتاب مورد زبان نسبتاً ساده،همچنین
براي تمامی همکاران ستفاده قرار گرفته است، مطالعه آنا

بالینی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته اپیدمیولوژي 
.گرددو سایر عالقمندان توصیه می
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